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EGAN DANKON NI SULDAS !
Kiam antau pli ol unu jaro, la sanstato de nia bedaurata kaj 

neniam forgesebla Jnul Karnas êiam pli kaj pli malboniĝis, kaj kiam 
liaj fortoj v à  komencis iĝi nesufiraj por la malfacila kaj laciga labo- 
ru, kiun la redaktado de Fl. K. postulis de li, liam, en lin malgaja 
momento, Sro LODEMA 111j prezentis siajn fortojn kaj kapablojn 
pur lielpi la ĉefredaktoron .Joui Karnas en lia peniga laboro.

Apenaü Sro L o d e m a  eslis komencinta sian helpan laboron, ke l a  
malgaja novajo de la morto de Jnnl frapis nin ĉiujn kun teruro La 
Kedaktoro de Fl. K. rstis mortinta ! Ofereme kaj sen in kontraiïstaro, 
S r o  L o d e m a  tuj prenis sur sin la tulan redakeian laboron de nia 
lievuo. Diun preskau unu jaro li se ni ace sin fordonis por ĝi, lage 
kaj nokte, en èiu momento libéra, li laboris por Fl. R., kiun li kun 
f i e r o  scipovis teni en la rango de la plej inferesaj Espéranto-gazetoj. 
I.iaj artikoloj « Lebwoj al Amiko la Koko » estis satalaj kaj ĝuataj 
de ôiu Esperantisto, precipe de la lingvokompetentuloj.

Kn la numéro de Novembre, li skribis sian adiauan artikolon kiel 
cefredaktoro, sel ni konsolis nin per la )>enso, ke h restus ankorau 
fidela kunlaboranto, kaj ke li èiumonale verkus la tiom valorplenajn 
« Leterojn ». Sedl... Ni vidis nin sen i 1 nzi igi ta j en nia espero, kiam 
antau kelkaj tagoj Sro Lodema sriigis al ni, ke li ne pli longe povus 
resti konstanta kunlaboranto de Fl. R., pro manko de tempo kaj 
aliaj personaj kialoj. Tiu novajo, kompreneble ne ĝojigis nin kaj 
ni ege bedaTiras lian decidon. Ni povas, sen troigo, deklari ke ni 
per.las en Sro Lodema, unu el niaj plej kompetentaj kaj plej inte
resaj Rsperantistoj de Flandrujo.
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La Ëstraro kaj la mernbroj de Fl. Ligo, kaj la nuiui redaktoro de* 
Fl. Fi. en la norno de ĉiuj ĝiaj legantoj, kiel ankaü en sia prop ra 
nomo, esprimas lie-ĉi al Sm Lodema, la plej koran dankon pro la 

'malfacila laboro de lia redaktoreeo, kinn li dum pli ol min jaro tiel 
ofereme kaj liel talentplene prenis sur sin-

Ni tamen esperas ke nia amiko Sro Lodenia ne estos tute perdila 
por nia movado, kaj ke ni de tempo al tempo ptnos ricevi artikolon 
de lia majstra plumo.

La Redaktoro,
C. Schroevers-

Al la Fliindraj M fjanoj.
Dezirante al vi èion bonan por la jus koniencinta jaro, mi sam- 

tenipe elparolas la esperon, ke 11)36 alportu muite da sukeeso al nia 
movado. Tamen vi scias, ke lin sukeeso ne venos al ni, sed ke ni 
devas konstante laliori por atingi gin.

Ne forgesu, ke la iiuiia jaro estas Ire favora por la propagando 
pro la fakto, ke ni havas inter ni nian Itumanan samideanon, la 
Cseli-instruiston -los. Ornstein. La diversaj erufioj devos nzi liun 
unikan okazon. Kvankam Sro Ornstein (butage inslrna-, li lainen 
volonté fards propagandpamladojn en diversaj urhoj; liel ofte kiel 
pro la tempo estas eble.

Kaj ankaü en alia rilato la ĉeesto de Sro Ornstein devas instigi 
nin al laboro. Car, antan ol veni èi-lien li est is en la -verda» Neder- 
lando, kaj krom lio li vojaĝis Ira mullaj diversaj Knropaj landoj. 
Cie li povis konstati la progresojn de la movado, kaj liai mi limas, 
ke Flandrnjo faris ne tre bonan impreson.

Sed tio ne estas tiel grava, kiani li vidos duin sia restado la sindo- 
nan laboron de êiuj Flandraj Esperantistoj. Ni ne devas foleri ke 
eksterlande oni konsideras nin kiel movadon, km ank< rul su feras pro 
la infanmalsanoj.

Nia kongreso alproksimiĝas. Ni akreplos liverslandanjn sam- 
ideanojn. Kaj kiel ni pli bone po va s akeepti ilin ol montrante la 
fruktojn de nia laboro ? Ni duobligu do la nombmn de èeestantoj de 
la pasinta jaro.

Ofte vi plendas, ke L. 1-1. .\. ne rekonas nin. \ ’i prave plendas. 
Sed autan ôio plifortigu vian nacian organizon. Se nia movado ne 
progresas, nnr la anoj povas esti respondecaj kaj uur ili povas sanĝi 
tiun sbiton.

La farenda laboro estas ega. Ni komparu Flandrujon kun la aliaj 
landoj. l’reskan en ĉinj landoj la radi«j>tacioj disponigas lempon 
por la Espérantistaro. En èinj landoj la Jnrnaloj kaj revnoj régulé 
aperigas Esjjeranto-artikolojn. En èinj landoj oni organizas propa- 
gandfestojn okaze de la memoro de la naskiĝtago de nia glora 
majstro Dro. Zamenliof. En Nederlando èiam la monato Seplembro 
estas la «  verda » monato, tute dedièata al la fjropagaudo. Résumé 
en èinj landoj oni konstante propagandas kaj disvasligas Esperan- 
ton.
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Kaj èe ni ? La Esperantistoj mem donu la respondon.
La jaro 1937a havos por la tutmonda Esperantistaro specialan 

signifon. Car tiam ni rememoros la fakton, ke antaü 50 jaroj la unua 
Espera nto-libro aperis. Kion ni tiam povos montri kiel nian labo- 
ron ? Cu ni estos la lastaj en la vico de la landoj ? Cu vi toleros, ke 
alilandanoj diru pri ni, ke ni nur diskutis, sed nc laboris ?

Tion ni (levas kaj povas malebligi. Ni bavas ankorau tutan jaron. 
Ni eluzu tiun tem pon gis la lasta minuto, por ke ni povu ellorii la 
komparon kun ĉiu alia lando.

Vi estas adeptoj de la Verda Stelo. Vi briligu ĝin èie kaj ĉiam.
La Prezidanto.

H. RAINSON.

K ia l  v i  o s l a s  e s p e r a n t is t * »  ?
Antaŭ ol veni en Belgujo, mi ofle aŭdis kun miro kaj bedaŭro 

pri la eta disvolviĝo de la Esperantomovado en via lando. Tial mi 
gojplene akceptis la inviton de via prezidanto, Sro Rainson, gvidi 
(Iseh-kursojn en via lando. Tiu invito estis por mi ne nur ĝojiga, sed 
aukafi honoriga, èar mi sciis, ke mi eslos la piomro de la Csehmetodo 
en llelgujo.

Kaj mi jam spertis, ke tiu instrumetodo, kiu bavas multegajn 
adeptojn en aliaj landoj, ankaii èi tie sukcesos.

Sed mi ankaù rimarkis ion alian. Supre mi skribis pri la disvol- 
viĝo fie la Relgu Esperantomovado. Sed jam dum mia mallonga res- 
tado èi lie mi vidis, ke en Melgujo ne ekzistas Esperaidomovado.

Car, kio estas «movado» ? Lan la « Plena Vortaro » la vorto sig- 
nifas : « l'uto de la agado de iu organizo por atingi difinitan celori ».

Do la unua kondiĉo por movado estas « agado ». Kaj guste la agado 
mankus, almenaû èe la picj granda parto de la Itelgaj Esperantistoj; 
eu Flandraj au Valonaj.

Elile vi estos malkontentaj, èar mi komencas per kriIiko. Sed kom- 
prenu boue, mi ne inteneas kritiki  ̂ sed amike atentigi vin je grava 
manko en via organizo. Kaj mi opinias, ke mi scias ankau la kauzon 
de tiu manko.

C:u vi bone komprenas, kion celas Esperanto? « Certe », vi diros,
« plifaeiligi la internaeiajn ri lato j n ». .les, ankau tion £i celas.

Sed nia lingvo bavas pli altan, |)li belan celori. Ci volas est i la ilo 
por atingi pacon kaj fratecon inter la popoloj.

\ i sein, ke Dm Zamenhof mem diris pri tio en sia kongresa paro- 
l a d o  (1906): «  A l  l a b o r a d o  por Esperanto instigas nin ne la penser 
pri praktika utileco, sed nur la penso pri la sankta, granda kaj grava 
ideo, kiun internacia lingvo en si enhavas ».

rFiu èi ideo vi ôiuj sert tas fcin Ire bone — estas frateco kaj jus- 
teco inter ôiuj popoloi.

Tiu èi ideo akompanadis Esperanton de la unua momento de ĝia 
naskiĝo gis la mina tempo. Ci instigis la autoron de Espéranto kiam 
mi estis ankoraü malgranda infano.» —

Kaj mi opinias, ke ankau nin povas instigi nur tiu interna ideo. 
Ce.- la praktika utileco verŝajne interesas nur tiujn inter vi, kiuj 
spertas ^in èiutage.
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Kiam ni rigardas Esperanlon uur de ĝia flanko praktika, la pro
pagande» estas senutila.

Por ni povas esti tute agale, èu ekzemple in komereisto uzas fran- 
can, germanan, anglan lmgvon au Ksperanton por sia prupagando.

Tiam sufiĉas por ni, ke ni scias la lingven, kaj kapablas legi, 
paroli kaj korespondi. Sed instigo al propagaudo nur povas esti la 
konscio, ke ni laboras por la bono de la homaro. Kaj nur lid la 
laboro estos fruktodona.

Mi spertis, ka oui ofte konsideras Ksperunlon kiel temppasigilon 
au amuzajon. I’io « * s 1 a - ofendo de nia lingvo kaj al tic- afdoro Dro 
Zamenhof.

Esperanto estu |>or ni la plej bêla kaj alta idealo de nia vivo. Nur 
tiam ni laboros sukcese. Nur tiam ni ha vos la kuraĝon daŭrigi, 
ankaŭ kiam ni estas malhelpataj.

Mi promesas al vi èiuj, ke mi donos éinjn miajri fortojn por starigi 
veran Ësperanlomovadon en via lando, sed nu petas — ne, mi pos
tulas de vi, ke ĉiuj kunlaltoru por- realigi tiun deziron.

JO S O R N S TE IN , 
Cseh-Instruisto.

J '  FL AMBRA  
(IRIAMT9 MHiHH

3« 31 M A J0  1 JMMI» 
19 JC

7a l'Iandra K o i h i i t m »
G ent

30an KAJ 31an l)K MA.JO KAJ lan DK
J UN 10 1936.

Mendojn kaj monsendojn oui bonvolu fari 
je I’. ('. 1530-50 je noino de Ach- De Maerle- 
laere, Proveniersterstraat, 25, (lent- Korespon- 
dajojn poi la organiza komitalo oui sendu al 
la adreso : Raapstraat, 82, Gent.

K VAR A KOMUN1KO
Kotizo : 12 fr-oj.
G l n m a r / ï o j  trikoloraj estas baveblaj po 6 fr. la

PROYIZORA PROGRAMu

lia.

18a.

18.30a. 
20a.

. SABATON 30an. DK MAJO.
Malfermo <le la akceptejo en resloracio <> Lu Renommée ", 
Sint-Raafsplein, 3.
Kunveno de la membroj de Klandra Espéranto Inslilulo, en 
la akeeptejo.
Kunveno de la Kstraro de Klandra Ligo, en la akc'-ptejo.
Malfermo de la kongreso en la « Raadskelder » (la suba 

salonego de la Haloj, apud la Belfrido . Ralo, tombolo, (de 
nekonataj preniioj — kiu volas parlapreni kunportu ion), 
deklamoj, kantoj.
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N. R. Je la 19.30a. la akceptejo transloki&os al la apuda « Raads- 
kelder ».

UIMANGON 31 ii n. I)K MA JD
Ma. Malfermo de la akeeptejo. (La Renommée).

Diservoj kun Esperanta prodiko :
Sa. KATOLIKA en la kapelo < 1*• la Hofstraat, 39 Patroj Domi- 

nikanoj).
9a. PROTESTANTA, en la « Hervormde Kerk », Braliantdam. 
8.45a. Vi/.ilo al la Belfrido (Relfort). Oui siri enskribigu.

10a. Kmiveno de èiuj kongresanoj sur la Paradoplaco (Kouter).
10.15a. Sekvantara iro al la urlidomo.
10.45a- Fotografado ce la sluparo de la urlidomo.
Ma. Oficiala akcepto de la urlieslraro kaj vi/.ilo de la urlidomo.
12a. Jarkuusido de FMandra Ligo Espérantista. (VerAajne en la 

Ite&a Prhteatro.
13.30a. Peste no (kun Faudra folklorisla surprizo) en la « Raads- 

kelder ».
16a. Promenadetoj, kaj vizito al :

a. Malgranda Beginejo.
b. Grafa Kastelo.
c. Sta. Bavo Preĝejo
d. Folklóra Muzeo-

'Konigu vian preferou la kongresanoj estos gvidataj grupe). 
17a. Kunveno de F. I . K. F. en la saloneto de la Patroj 

Dominikanoj, Hoogstraat, 39.
20a. Esperantista fesfo en la « Raadskelder » Balo Elekfo 

de gereftoj ka j gekorleganoj. Disdono de premioj al la ple.j 
granda gru|>o kaj la plej granda eksterlanda karavano.

(JE  N T. S / t t  I tn rn- i iha lr jn , « /\ 7// i i l l r lzea l  
/ ïwis i i /e jo  de ht cihdloj Laj de ht t/to/tct/ioj.

»
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x 15. Je la 10.30a. la akceptejo fermiĝos. -  La alvenontoj sin 
prezentu en la koncerna ejo lafi la horo.

LU N DON lan. DE .11'NK).
<j;, Akurate, forvelnro de la ŝipo ce la « Recolleftenbrug » (ponto 

apud la Juĝejo).
9.1ôa. Ebleco sursipiĝi ce la « Albertbrug » Gipud St. Petrostaci- 

domo) pur linj kongresanoj kiuj volas deponi siajn valizojn 
en la pakajejon de la stacidomo.

lia. Alveno en Deurle.— Na£ado promonado societaj ludoj.
12.30a. Tagmanĝo.
14.30a. Reveturo de la ŝipo.
16.30a. Alveno ĉe la « Albertbrug ». Adiaiïo de la forvojagontoj- 

(Por la kongresanoj kiuj disponas pri pliaj 2 horoj ni povas 
aranĝi viziton al la Muzeo de Antikvajo» — Monvolu sciigi).
La aliaj reveturos gis la « Recollottenbriig » kaj gnipe iros 
al la « Adiaua vespero » en la akceptejo « Le Renommée ». 
Surprizo por la umia kongresàno, de ekster granda Gent, 
kin sin prezentos en la akceptejo, kaj ankaii por tin kiu restes 
ĝislaste.
La Organiza Komitato insiste pelas ke oni sciigu kiajn vizi- 
tojn oni volas partopreni.
La kunveno de F. U. K. K. estas metita en la programo, kiel 
faka kunveno : ni estas pretaj ankau inencii pliajn, se ili 
okazos.
A

L a  S n u r p o r t a n t o j  (De Stropdragers)
DE CHARLES DE COSTEU

E l  l a  f r a n r a  I n u f v u  t r a d u l a i  :  ] ) < d  V a r e n s .

En lui tempo, Gerit, la nobla, rifuzis pagi sian part-on de la lielp- 
mono, kiun ĝia filo Karolo, imperiestro, <lemandis al ĝi. Gi ne k o 
pablis, car sekve de Karolo, ĝi ne plu havis monon. rUio estis granda 
kriino : li konkludis mem iri puni gin, car la bastono de filo pli ol 
cio estas èagreriiga sur la patrina <lorso Krancisko, kun la longa 
nazo, lia malamiko irivitis lin, pa<i tra Franclando. Karolo faris tion, 
kaj aiislatai'i esli enkarcerigata, li estis lan imperiestra maniero 
prifestata kaj dorlotata. Estis alla kunsento inter princoj knnh dpi 
mm la alian kontrau la jiopoloj-

Karolo longtempe reslis eu X’alenciemies ne montrante signon de 
ia kolero. Gent, lia patrino, vivis sen timo, kredante ke ĝia filo, 
la imperiestro, gin pardomis, car aganta lau sia rajfo. Karolo alvenis 
ce la mnroj de la urbo kun kvar mil èevaioj. I) Albe lin akompanis, 
ankau la princo de Oranĝo. La ordinara popolo kaj la malgrandaj 
metiistoj certe vol us malhelpi tiun fi lan euiradon kaj armigi la ok- 
dek-mil virojn de la urbo kaj de la ĉirkamijo. La rièij burĝoj, no- 
mitaj « lioogb-poorters » kontraŭstaris tion, limante la superregadon 
de la jiopolo. Tarnen Gent certe povis forpeli sian filon kaj liaj11 
kvar mil ĉevalojn. Sed î amis lin, kaj ankafi la malgrandaj me
tiistoj reprenis fidon.



Ankaŭ Karolo amis ĝin, secl pro la mono, kiun li jani havis <ie 
ĝi en siaj monkestoj, kaj por tiu, kiun li ankoraŭ deziris.

Kkokupante la urbon, li ĉiuloke konstruigis militistnj11 restad- 
ejojn, kaj nokte kaj tage gardislaroj tramarŝis Gent’on. Poste li pro- 
klamis (en granda ornato) la punon de la urbo.

La plej eminentaj burĝoj devis, portante ânuron ĉirkaŭ la kolo, 
veni antaii lia trono, kaj pardonpeti. Li deklaris ke Gent estis kul- 
pa pro la plej gravaj krimoj, kinj estas inallojaleco, forromp ido 
de 1’ traktatoj, malobeeco, ribelo kaj ofendo de 1’ majesteco. La im- 
periestro ankaŭ deklaris nuligi ĉiujn ajn privilegiojn, rajtojn, sen- 
pagrajtojn, kutimojn kaj uzadojn ; deklaranle ankan por la estont- 
eco, kvazan li estis Dio, ke ekde nun liaj posteuloj, venantaj sur 
la trono, ĵurus nenion rekoni, eseepte la « Karolan koneesion » pri 
servuteco kion li devigis akeepti al la urbo.

Li detruigis la abatejon de Sankta llavo, konstruigante lie forfi 
kaĵon, de kie li facile povis trabori per kuglegoj la bruston de sia 
patrino Gent.

Kiel rnalbona filo, kiu deziras heredi, li konfiskis ôiujn l.'ienojn 
de Gent, rentojn, domojn, artilerion, militmunicion. Opinianie ko 
ĝi estis tro bone defendata, li ankaŭ detruigis la ruĝan Turon, la 
turori de « Paddenhoek », la « Braampoort », la « Steenpoort -, la 
«  Waal poort », la « Ketel poort », kaj nndlajn aliajn, kiuj eslis |»ri- 
laboritaj kaj skulptitaj kvazaii ŝtonaj juveloj. Kiam poste fremdul >j 
venis en Gent, ili sin interdiris : « Kiu estas tiu plata, malg >ja
urbo, kies belecon oui laŭdis? » Kaj Guj de Gent respondis :
« Imperiestro Karolo forprenis la rnultkostan remparon de la ur- 
bo ». Kaj tion dirante, ili hontis kaj koleris. Kaj el la ruinajoj u r  
la remparaj pordegoj, la imperieslro prenis la brikojn por sia forti- 
kajo. — Li volis ke Gent iĝu nialriĉa, èar liamaniere ĝi ne povus 
leviĝi per sia laboro, industrio nek mono konlrau liaj mallimaj in- 
tencoj ; li do kondamnis gin pagi la rifuzitan parton de la helpmono 
de kvar cent mil guldenoj, oraj Karolusoj, kaj plie cent kvin-dek 
mil Karolusoj, unu fojon kaj êiujare kiel ĉiamdaura rento ankiu 
ses mil. Gi estis pruntedoninta al li inonon : li devis pagi por lio 
renton de cent kvindek funtoj. Perfortc li devigis gin, redoni la 
suld-alesfojn, kaj tiamaniere pagante sian ŝuldon, li ef(»klive pliri-
4 1 A •cigis.

Je ïnultaj okazoj Gent estis arninta kaj lielpinla lin, sed li trafis 
ĝin ĉe la brusto per ponardo, serèaute saugon, liai kr li ne Irovis 
sufiĉe da laklo.

Poste li alrigardis Hoelandt ((‘lp. Ituland la lelan sonorilon, pen- 
digis ĉe ĝia frapilo la viron, kiu estis sonoriganla alarme por alvoki 
la tirl)0ii kaj por defendi ĝian rajton. Li eô ne kompntis pri Hot-- 
landt, la lango de sia palrino, p(*r kiu si pa rol is al Klandriijo : 
Roelandt, la fiera sonorilo, kiu diris pri si mem :

« A l s  m e n  m y  s l a e l  ( h m  i s  ' t  b r a n d i  »
» A l s  m e n  m y  l u y t  d a n  i s  7 s t o r m  i n  I l a r n d e r l a n d l .  »

« K i a m  m i  f r a y a s , l i a m  b r i d a s  »
» K i a m  m i  s o n o r a s  H a m  ŝ l o r m a s  m  F f a n d r < d a n d o .  »



Opiniante ke lia palrino Ir»* la uk* parolis, li forprenis la sonorilon 
Kaj tiuj de la plata ĉirkaŭajlando diris ke Gent eslis mortinta liai 
ke ĝia filo per piiiótenilo ellirégis ĝian langon.

F;akto |»ri|»ensin«l;i !
La FLANDRKMA GKUPO KSPKRANTISTA aranĝis feston duin 

kristnasko. IMi ol tiicent personoj ĉcestis en hela salonego. Sur 
luko ok melrojn longa nia Sano. John Terry pentris la vortojn 
« Slechts door Kspçranto naar Vrede ». Om komends per «  La 
Espero » ludita de èarma fraülino. Rcduurinde la ĉeestantaj espe- 
rantistoj ne kunkantis la hininon. Régis sfero ne de esperantista 
sed de flandra goj o- La infanprezentadoj eslis belegaj, nioinenle tè 
kortuAaj- La infanoj rigaiilis per avidaj okuletoj la helajn donacojn 
kiuj kuŝis sur lahleto autan la podio kaj kiuj estis disdonotaj post la 
unua parto de la programo. An tan la dua parto, le Prezidanto de F.L
K. S.m Rairison el Mechelen, elparolis malgrandan paroladon pri la 
utilo de Esperanto lafi internacia vidpunkto kaj insislis por ke la 
èeestantoj ankau lernii nian karan lingvon, ne uur ki»*l amuzajon 
sed kiel peeon de sia estonta vivo, car malrapide sed certe venkos 
Ksperanto. Por èi tin okazo akompanis lin S.ro Ornstein el Ruma- 
nujo, la Gseh-inslruisto, kin donos esperantajn kursojn en ses urhoj 
lafi la Gseh-metodo. Ankau tiu-èi Sinjoro estis invitata pa rol i kei kaj n 
vorlojn esperanllingve. Volonté li faris tion. Kn klaraj vortoj li seii- 
gas al ni ke h estas veninta èi tien kun la espero trovi nomhron 
da esperantistoj, se<l en liu espero li eslis seniluziigita.

Jarn Iri lioroin li eslis en la salonego kaj èio, kion oni prezen!is 
gis mm eslis en Klandra Lingvo, lingvo kiun li ne kompren is. Tiam 
li altiris la atenton pri kvin aliaj landoj, kiujn li Iravojaĝis en 
vera verda atmosfero. Li ne kasis sian malkontenlecon pri la mal- 
hona progreso de Ksperanto en Relgujo. « \ ’i èiuj », li diris, « a))l iu- 
dis kiam mi venis sur èi liu podio, ehle vi aplaudos kiam mi forlasns 
gin. Mi ne demandas ke vi aplaudu sed mi volas uur atentigi vin 
pri la faklo ke vi devas lerni Ksperanton en via propra intereso. 
Post tri monatoj mi venos en Antwerpen kaj èirkauajoj por okazigi 
Gseli-kursojn. Mi pelas vian kunhelpon kaj mi juras ke post mm 
jam, Flandrujo verdiĝos »• Oui aplaŭdis...

Redaŭrinde ĉi-tiuj vorloj ne estis komprenalaj <le !a amaso. Cu 
ne estas karakleriza ke oui devas aŭdi èi tiuju vortojn el la huŝo 
de fremdulo ? <Ai estus vera ke èio, kio okazas en Reluujo jam ekzis- 
lis almenau kvardek jarojn en aliaj landoj ? Gu Po stro Stracke ,tra
vis, ki'iin siatempe li skrihis la libron « Arm \ laanderen » ?

Karaj gelegantoj, ne estu Iiel indiferentaj, iiisislu por ke \ iaj gt*a- 
inikoj (junaj kaj maljunaj) èeestu la Gseh-kursojn. Vi mem, kiuj 
jam verdiĝis, plinmpleksigu viaju konojn, lego muite kaj nionlru 
al la mondo kc la teni|>o, pri kin skribis Pu stro Stracke, estas for. 
Multaj flandraj gepalroj insistas por ke iliaj infanoj eklernu la
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francan lingvon, kies gramatiko estas pli malfacila kaj kiuri oni 
povas uzi uur en la suda parto de Kiïropo. Ne forgesu (la faktoj 
konstatis) ke per Ksperanto oui povos traveturi la tutan mondon 
kaj korespondi kun è i u j  laudoj. Ne forgesu ke Dro. Zamenhof propon- 
is sian lingvon nnr kiel lingvon lielpan, duan apud la lingvo nacia. 
Al kin ajn polilika partio vi aparlenu, lernu Ksperanton, donu la 
preferon al la gepatra lingvo kaj Ksperanto, la internacia helplingvo, 
la lingvo de la estonlo, per kin oni facile komprenos unu la alian, 
por la bonfarto de vi mem, de la lula liomaro ; por ke regu paco, 
èar certa mi estas, ke neniu el vi salas militon, kin estas mir fral- 
mortigo senrela. Ni esperantistoj lernis la lingvon, ne laŭ egoisma 
vidpunkto, Red kun la konscio ke inlernacia «lingvo estas neeesa ' 

La festo kin fermiĝis per Indo sukcesis por la partoprenantoj red 
ni la festo sukcesis lafi esperanlista vidpunkto mi Ireege dubas pri 
lio. Ni esperu ke dum sekvonla feslo, oui pli atcntos la colon :

« KSPEltANTO ».
JKVA.

Ni konslruii !
Via intereso jam estas poslulata por niultaj asocioj. Tiuj bezonas 

monon, simpation, laborforlojn kaj kiam \i legas óiujn alvokojn 
kaj komunikajojn, tiain, mi konfesas, eslos al vi sufièe malfacile 
fari vian elekton. La inteneo de tiu-èi artikolo eslas insligi vian 
intereson por « Hel Vlaamsclie Kruis » (Klandra Kruco).

Mi min donas en konsidero kelkajn informojn pri la celo, klopodo 
kaj laboro.

Ni èiuj ŝatas la amuzon kaj lio necesas. I)e tempo al tempo ne- 
cesas fari vojaĝon ; tealrajojn kaj artespriinojn ni ne povas neatenti ; 
paroladojn kaj klerigvesperojn ni ne volas manki.

Sed de cio ni ne povas plene ĝui. kiam ni ne dispouas pri bo
dega sano.

Hona sano ! Tiun-êi gardi au akiri, postulas en la plej mult ij 
okazoj uur malgrandajn zorgojn, kiuj lamen en tiu-èi jarcento fie 
nerva rapideco, estas neatenlataj- Tiun-èi gardi au akiri, demandas 
(jfte kuraĝon en tempo, kin donas pli da valoro al la materio, la 
riceco kaj posedo ol al la homo kaj lia vivo.

Nia tasko «levas esli : ŝaligi al nia popolo la sanan vivon, la verni 
vivon, por ke ankaü la infanoj kaj la ĉirkaŭajo povu ĝui de ĝi.

Tial nia laboro regas preeipe la socian, sed ankafi la edukan kaj 
medicinan teritorion kaj |K>vas nnr instigi al inleresiĝo de èiuj, kiuj 
estas laborantaj en tiuj medioj. La konsiloj <le èiuj estas bonvenaj al 
ni. La simpation kaj lal>orforton de èiuj,ni povas utiligi al ni. Lu

«  Net Ylaamsche Kruis », soc i aj laboristoj, flanke île instruistoj kaj 
kuracistoj, povos porti la popolsanecon en la lando ĝis pli alta nivelo. 
l̂ a atingpunktoj de la diversaj leritorioj estos prilaborataj èe ni.

Tiam ni deziras ke la provincano, kiu moviĝas en ]»1 i bonaj kou- 
diôoj ol la urbano, kondiôe ke li faru kelkajn malgrandajn indul- 
gojn, povu plilionigi sian situacion !
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Tiam ni povas atendi, ko ankaŭ nia popolo povos esti iam kon- 
tenla pri la laboro kaj inslitucioj, kiuj jani faris rnnltajn bonajojn 
en aliaj landoj ! Kaj tiam, kiam kelkaj dekmiloj da gemembroj 
estos aiiĝintaj, nur tiam kornencos nia laboro, nur tiam ni povos 
efektivigi niajn dezirojn !

Tiam nia flandra popolo povos sin direkti al siaj propraj institu- 
cioj, kiujn ili starigos per propra mono !

Ankan snr nia terilorio devas esti nia devizo : « Xi konstruu ».
.los. VANDKRSTKEN,

E e r s t e  l l n l / i  b i j  O i n j e v a l l c i i .  —  A n l i v e r / i c n

H iv iT M ljo j
OOMOTO MALl’KKMKSITA. La 8-an de décembre policistoj 

arestis Majstron Onisabro Üeguôi, èiujn aliajn membrojn de la l)e- 
gnĉifamilio kiel ankan la ècfajn oornotanojn.

La kafizo de lin ago de la aûtoritatoj estas ankoraû ne publikigila.
üomoto estas nova religia niovado en Japanujo, km alprenis Ks- 

peranton kiel duan lingvon ; gi publikigis belaspektan rnonatan 
revuon en Ksperanto, kiu kredeble mm ne pin povos aperi.

Ni esperu ke nia lingva afero neniel snfetos en .lapumjo pro lin- 
ĉi bedaürinda afero.

INTKItNAClA KONGUKSO Kliiis la mina numéro de « Aiïstria 
Ksperantisto », dedicila al la Viena kongreso. La unua liste notnbras 
265 aliĝintojn el 23 landoj. La ple.j granda kaùzo de la sukeeso ver- 
ŝajne estas la ĝentila manière l ié kiu la mvito estas prezentita. La 
Itegistaro invita- nin kaj la geesperantistoj ne rezistas al la invite 
de tia altranga instanco...

TUANSALI'A SOStëO. (Irossglockner Hocbalpenslrassen \. G. 
eldonis belege ilustrit m faldprospekton pri la piej longa kaj plej 
moderna transalpa sosekonstrua jo de la nuntenipo, mirindajo de la 
afistria tekniko. La prospekte montras reliefan desegnajon de la 
inontregiono Iran- kiu kendukas la vojo. .Iam la bildu pejzajo tuj 
ravas vin, imagu do kia devas esti la realeeo ? Tiujn belajojn liavos 
la okazon adrniri la partoprenantoj il la kongresa vojaĝo « T ni Afis- 
trio ».

NKDKltLANDA KSI’KItANTISTO van 3 Januari 1936, publiceert 
volgende tekst, welke wij onze leden ter overweging geven :

Zonder uitzondering verder moeten overal de lauwe leden zich 
cens afvragen of ze nu haast eens — of weer écris de werkende 
kern metterdaad bijstand zullen verlenen. Gant uil die laksheid 
en futloosheid ! Wordt u bewust van het feit, dat gij inedebouwers 
zijt van een der grootste cultuurmonumenten der mensheid.

Kn gij, cursusleiders, zorgt er voor, dat ook uw leerlingen zich 
dit bewust worden. Laat de nieuwelingen ook iets anders slikken 
dan taalwijsheid. Verzuimt niet er bij voortduring op te wijzen, dat
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ren waar Esperantist o]> ’l gebied van internationaal denken en voe 
len op hoger plan staat dan de groote massa en daarom /onder zelf
overschatting zich mag beschouwen als een lichtende vuurtoren in di 
donkere nactit van ras-, partij- en nationaal egoïsme. Mengt daar
om, esperanto-onderwijzers, in elke dosis grammalica-deeg een < u- 
kel korrel interna-ideo-gist ! Dan oogsten wij in het komende voor
jaar niet alleen kwantiteit maar — wat nog veel helangrijker is 
kwaliteit. (Nieuwe spelling).

Kb HUI SELO. Antaó kelkaj seniajnoj vems IJruselon S.ro K. \V. 
Ihienting, nederlanda-hinduja bseh-instruislo, kun inleneo tic vi.li- 
gi la K-istan movadon. Eu la diversaj K-kluhoj de la urho li prelegis 
pri la esperantista movado en Nederlanda llindujo kaj pritraktis la 
gramatikajn kaj lingvajn malfacilajojn de Esperanto.

Iledaiïrinde, pro lio ke ne ekzistis kunlahorado inter la divers ij 
grupoj, Ihienting eslis, malhelpata en sia propaganda lahoro. Kun 
laudinda kuraĝo S° Buenting organizis kunvenojn por la luta hru 
sela esperanfistaro kaj sukcesis decidigi la kluhestrarojn al starigo 
ile komisiono kun duohla celo : ĝenerala propagamlo kaj disvasl'go 
de K en IJruselo, kaj inlerrilatigo de la brusolaj E-grupoj, spécial» 
koncerne komunajn servojn sur E-kampo.

Tiel fondiĝis .< E s p r r n n l i s l n  H r  p r e .z t o i l i t n lu i  n l lr u .sr l t i  En tin 
komisiono estas reprezentalaj la grnpoj kies nomoj sekvas lah al- 
faheta ordo : C r n c r o ,  lahorista grupo; E . s p o r n u l i s l a  l l n i s r l a  ( r in / t o .  

neutrala grupo; K n l n l i h a  E * p r r o i i l i ' f a  ( i n t p o ;  V/V/ E s t a s  In E s t o n l< > n  

flandra grupo; X o r n  V o j o ,  Iramvojista grupo. I’ro principaj kial >j 
sin detenis du grupoj.

ba Komisiono jam sin okupis pri la propagando en la gazet a ro. 
la propagando en jumilaraj medioj, kaj la organizado de generalaj 
kunvenoj |>or prelegoj kaj E-festoj.

Kiel sekretario de la Komisiono funkcias S E. Svvinne, Nieuwen 
hovestrato, 77, Uklo (Rruselo).

NOliDERANCA EEDERACIA KDNGHESO EN HAl T.VIONT
ba I3an-14an de Junio 193(5.

tja Kongreso de la Esperantista Eederacio de Norda Erancujo 
okazos Sahaton kaj Dimanèon 13an. kaj 1-ian. de Junio 193(5. en 
Haut mont.

Tiu-ĉi industria urheto kuŝas èe rivero Samhro, proksime al la 
helga landlimo, kaj la fervojo Parizo bieĝo trapasas gin (nur la 
grandaj rapidvagonaroj ne hal tas tie).

ba kongreskomitato organizos dimarxY ekskurson en la vera hela 
regiono juste nomita « Malgranda Norda Svisuio biuj a ra n ĝoj 
estos kiel ehle nlej malmullekoslaj nor ke èiuj rovu parloprcni din.

t̂ a normala kongreskotizo es la s  |(i Erancaj frankoj, sed ĝi eslos 
nur 5 fr. gis la 3la. de Januaro 1936.

ba Nordfrancaj Esperanlistoj estos speciale ĝojaj akcepli je tin 
okazo, multajn flandrajn samideanojn. S e n d u  tuj vian aligori al 
S.ro Vavier. 29. rue Aimé bollet HAI T.MOXT Nord — EltAN- 
CUJO. Poŝtĉekkonto bille-Riisel : 503.33.

VARBP AHONAXTOJN l
121



Eksperimenta letera kongreso
Al ĉiu Samideano (au Grupoj :
Sc vi ne bavas la rimedon ĉeesti la jaran mondkongrcson, eble, 

kiel mnitaj aliaj, vi sains sendi komunikon kin eslns legata ce iü 
kunsido- Tarnen, ĝisnun komunikoj ne estas sur la programo (aparte 
ilt> « Salutoj *>). Sed, se la mina eksperimenta kongreso liavus valo- 
rnn r e / u l l o n ,  kredeble la oficiala Mondkongreso metus « Komuni- 
kojn -> sur sian programori <“Slonle. Laüe, vi estas invitala parlopreni 
en « Letera Kongreso », jene :

1. Sendu koniunikon al la su ha adreso, baldaü au almcnau anlaü 
Julio, 1936.

2. Via koinuniko koncernu la lingvan aferon, ekz. . lernmetodon; 
grupkomlukadon, propagandoiij respondon al la skeptika demanJo 
pri la progreso de la liugvo, au, ĝi estu ideala prelego pri internaeia 
lingvo; ktp, ktp.

.‘I. Kotizo : nenio deviga ; sed laüvola donaco por helpi al la ne- 
grandaj elspezoj, kaj ehligi premiojn por la plej ŝatindaj konnmi- 
kaĵoj, danke riceviĝus.

. 1 d r e s o  :  Esperanlo-Informo, 50, Longress SI., lioston, U. S. A.

Momenten ni ridu !
KONTRAC LA CIMOJ.

Du Valonoj trinkis glason da biero en Rrusela kafejo, sed ili 
Irovis la prezon de la hiero ionietc Iro alla : Tri frankojn la glaso!

Duin kiam ia estro venis por aranĝi la pagon, unu el Ja kam- 
paranoj rimarkis grandan cimon sur la tahlo.

« Cu oui (levas ankaù pagi por tiu-ĉi hesteto ? » li ŝerce de- 
mandis-

— « Ha ! sinjoro, ne parolu al mi pri tio ! » respondis la estro. 
« Ili vere ahundas tie-ĉi. Ne estas ehle forigi ilin ».

- « Mi konas laugan rimedon kontraù la cimoj, », diris la 
provincano. Se vi bonvolas lasi scnpage la hieron al ni, mi al vi 
diros kompence mian rimedon. »

— « Akceptite! mia amiko, akceptite! »
« Jen! \ espere, vi bone fermu la èamhron okupalan de la cimoj, 

vi ekhruligu larnpon kaj vi melu ĝin en la mezon de la èamhro, 
>ur grandan hlankan paperon. La cimoj, allogataj de la lumo kaj 
de la rebrilo de la papero, luj alrapidos en densaj vicoj, kaj ili 
amasiĝos ôirkaù la larnpo. »

— « Nu, poste? »
« Doste, vi iru en la ènmbron kun pleto Aarĝita je glasoj da 

biero kaj vi ekkriu: « Tri frankojn la glaso! » kaj la cimoj fa ros 
kiel ni: ili tuj forkuros kaj neniam plu revenus. »

** *
Distrajoj en la kamparo, en la tempo, kiam ne jam ekzistis la 

radio :
— Nun, ni iros nombri la pirojn; sekve, ni iros por vidi la rapid- 

vagonaron, kiu pasas je la 4a29.



SUBTENO POR LA REVÜO
G. Debrouwere, 5,— fr.

POR NIA SKRIBMA8INO
Jef, 5 fr.; Jos, 5 fr.: Rene Maria, 5 fr.; \Vard, 5 fr.: Aliilo, 5 r.: 
, 0.50 fr.; Mil de volkszanger, 0,50 fr.: Rapideeo, I fr.; Piet, 5 fr.

(■i'iipsi V iv o
K a a l s t  :  la pio n iro .

La sekretariino antaülegis la raporlon de la pasiuta jaro. Gr estas 
sufiĉe kontentiga.

La kasistino raportis pri la stato de nia kaso, kin ('slas on bona 
ordo ; kun tia kasistino ni certe ne ruiniĝos.

La bibliotekistino parolis pri la enhavo de la biblioteko. Ni fine 
rebavas niajn librojn.

S.ro Eeckhout parolis pri Esp. knrso, kinn li inteneas gvidi en 
apuda vilaĝo.

Poste ni ankoraŭ iomete ludis fier esperanbij karloj.
* A X T W E R P E S  :  FLANDRKMA GRL’PO ESPERANTISTA.

Nia Kristnaskfesto okazis la 25an. de Decembro en la festsalonego 
« Kathedraal ». Estis la unua fojo ke nia Krislnaskfesto okazis 
en tiu-ci ejo kaj la rezultato prnvis ke ni boue agis ŝanĝante de 
salonego, car estis la festo la plej brila ĝis nnn konata en la grniio. 
La geamikoj ka j gesimpatiantoj de la grnpo -siis nndlnonibre kaj 
la alloga salonego estis plenplena, ne uim seĝo restis neokupila.

La programo estis tre prizorgita, fiel por la geetuloj kiel por bi 
plenkreskintoj, precipe dank' al divorsaj gernembroj kmj vere sm- 
done oferis sin la lastajn semajnojn por trovi bonajn kaj agrabl.ijn 
artistojn kaj artistetojn.

Inter du partoj de la programo okazis por la infanoj senpaga lo- 
lumado, kiu havis, juĝita lan la granda nombro da partoprenantoj, 
multan sukceson. Post la dua parlo okazis la disdbnado de la multaj 
alveninlaj donacoj por Ja geanoj kaj geamikoj de la grnpo. La nom- 
11ro de donacoj pligrandiĝas èinn jaron kaj prnvis ke niaj geanoj 
tre amike interrilatas.

l'or la lotuma<lo ni havis mnltan intereson, tio e s l i s  eble precipe 
pro la biciklo, kiu troviĝis inter la diversaj premioj. Tiu durada, 
per-la-piedoj-movigata-veturiloj estas la vera idealo por la geespor- 
antistoj : bonega konstruo, esperanta nomo « La llapideco » insigno 
kun verda stelo kaj livcrita de S.ro F. Kermes, honormembro de nia 
grupo.

La balo nnr komencis je noktmezo, je granda bedaûro de la juna 
elemento. Dum tiuj-ĉi lastaj horoj de nia festo, ĉiuj èeestantoj sin 
ankoran bonege amuzis, ôar la konata Antverpena gajeco regis, kaj 
perfekta jasbando aüdigis viglajn arielojn. Kiel kutime ,oni nnr 
kontrafivole reiris hejmen je la dua.

Kaj nnn, post la plezuro, denove al la laboro por nia grnpo kaj 
nia idealo ! Kun nia fervora prezidanto .1. Genar ni estas certaj k(' 
niaj idealoj efektiviĝos en la estonteco.

Vidu pliajn detalojn en la artikolo « Fakto pripensinda ».
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^ l i H U S S E L  : N. E. L. E.
Nia Cseh-kurso locris 35 lernantojn kiuj nun diligente lenias, lau 

tin agrahla metodo, nian karan lingvon.
La grupo rogule kunvenas cimnarde je la 20-a. Dum ciu kunveno, 

de la 20-a horo ĝis la 21 -a. estas prit ra kl a ta j la kutimajn gnipaferojn 
(t. e. protokolo, komuniko de la ricevitaj kaj forsenditaj korespon- 
dajoj, diversaĵoj) poste, de la 21-a ĝis la 22-a, sekvas ia perfektiga 
au distra horeto lau starigita programo. Jeu sekvas la programo por 
la monato Februaro :

M a r d o n  l a  ' t - a n  :  Tradukvespero.
M a r d o n  l a  1 1 - a n  :  Kantvespero.
M a r d o n  la  1 8 - a n  : Perfektiga ekzerco (akt- participoj an ta, inta, 

onta).
M a r d o n  la  2 5 - a n  : Legvespero (riu kiinporlu la lastaperintan F.

E. ).
Ci h régulé ceestu niajn kunvenojn. Oui ne forgesu ke baldaii ni 

havas delikatan taskon por plenimni : kapti la novulojn por nia mo- 
vado I
y/ M I C C I I E L E X  :  LA ESTONTO.

La 20-an de Decembro okazis ci tie la provleciono de la Cseli- 
kurso, donala de la Humana samideano Sinjoro Ornsteni.

Tin leciono estis vera sukceso. Dudoko el la ôeestantoj tu j enskri- 
bis sin. Ni scias ke kompare al najbaraj landoj, la rezultato ŝajnas 
malgranda, sed ni ne forgesu ke la Gseh-metodo ne ankoraü estas 
konata tie-ôi. Lerta estas ke ĝi tre plaèis ankaü al la scivolemaj sami- 
dcanoj, kiuj simpalie èeestis, kaj la novaj lernantoj eutnziasmiĝis 
pri sia eta kono de la internacia lingvo, car vere ili jam bone kom- 
prenis la finvortojn de la instruisto. Sed certe al siaj familianoj kaj 
amikoj ili jam almontris « ke azeno ne estas meblo, sed... besto ! » 
Kaj de la unua momento ili interkonatiĝis kun la « Verda Kato » 
besteto, tre Aatata en Esperantujo, ôu ne ?

Ni do (vsperas je belaj fruktoj! Kaj tre dankas sin.ioron Ornstein 
kaj sinjoron prezidanlon Rainson, pro lia bêla kaj kuraga iniciafo.

V '  K O H T I U J K . Kiel daton por sia jara festo, la grupo elektis la 
lO-au de Februaro. Lan bona kutimo, èiuj gesamideanoj (il la okci- 
denta angulo de Flandrujo kaj de norda Francujo, renkontiĝos tiun 
daton en la ejo « De Tuin », Vzerweglaan, Kortrijk, je la 3-a post- 
tagmeze.

^ R O N S E  : LA PACA STELO.
'l'iim-èi monaton ni havas por niaj kunvenoj 3 merkredojn, kiuj 

enhavas : Kantvesperon, Tradukadon d*' la verko : La Filosofo de 
Haagem kaj fine antaulegadon de iuj esperantistaj versajoj.

Nia grupo kaptis jam kelkajn partoprenontojn al nia kongreso, 
kiuj kompreneble jam... pagis la kotizajon-

Nia biblioteko pliriĉiĝis per deko da libroj de plej di versa j afito- 
roj.

Proksiman monaton oni pridiskutos ôi-tie programon por la est- 
ontaj ekskursoj kiuj ekkomencos ek de Aprilo, kiam la vetero tangos.

Al pli grava kaj daura lalx>ro, ni restas fidelaj al nia nobla kaj 
paca movado.
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I.;i ançjiilo «Ie la Keroemiiloj
Al la ensendinto de la plej honaj solvoj, ui promesas helan r,re- 

mion. Ciu solvita vorto valoras por I poento. Le premin estos do )«»• 
tin, kin akiros la plej al tan nombron da trovitaj vortoj.

La solvoj estii ensendataj antafi la na de Marin rekte al S.ro- 
I'. Volders l’redastraat 94 — Antwerpen. Uonan êancon!

P R O B L E M O  2  : K r u c v o r t e n i g m o .
(La litero « I» » post la klariga vorto signifas, ke oni prenu mir 

la radikon de la demandata vorto).

5

J _  _  _
_ L  U  Jl l l I

J
j

U  _J.1 ■  ■
1 ■  ■  _

J
.1

1

10. — Idealisto (11). — 11. — Tre amike (II) 
(It). — 12. — Korpa difekto (lt) — Iutempa. 
— Pagilo (R).

HORIZONTALE :
!" 11 12 1 i . B< urbo

anagramo de dam.
2. Virina manlaho- 

ro (It) — veturilo
(H)'.

3. — Plej al ta — in- 
sekto (R).

4. — ■ Nomo de Lsj>e- 
ranta asocio.

5. — Al paco (mail ) 
— Adj. numeralo 
ord. — Pers. pron.

r». — Metalo (R.) — 
numeralo.

7. — Pintigi (lt).
<s. — Membro (R). —-

R. I.
t). Verba finiĝo. — 

fluidajo (11). —
Pers. pronomo.

— Kin portas la toron
— 13. — Montra pron.

VKRTIKALE 
Sufikso. 2.1. — Anagr. de BAS — Sufikso. — 2. - Planto (II) Ne anni/i 

sin. — 3. — Flandra ekkrio infana — Ciela korpo. 4. — Stofo — 
Serpento (R). — Membro (R) — Amfibio (II) Sufikso. — 0. 
Muziknoto — Metalo (R). - 7• \ enecia kantado. 8. — Duobla
vokalo — l’repozicio. — 9. I’repozicio Kabla bommanganto
T. A. — 10. — Malsekigi la gorĝon (It) — Sekvi ekzemplon. — 
11. — Senkotigi riveron — Religio (R). 12- — Korpa parto
Anagr. de mato. — 13. — Kore — Korpa bonfarto (R).

V. //. S e n d u  t u j  v i a n  a l i ĝ o n  a l  l a  :

7a FLANDRA KONGRESO EN GENT!

128


